Missie
De Wingerd biedt leerlingen, leerkrachten en ouders hoogwaardig eigentijds onderwijs gebaseerd op betrokkenheid van een
ieder met oog op duurzaamheid ( leven lang leren).
Onze identiteit en de kanjertraining bieden veiligheid en vormen de basis van ons handelen.

Leerlingen die:


Zich gedragen als KANJER



Zich naar vermogen ontwikkelen



Spelend, onderzoekend en ontdekkend leren



Op de toekomst zijn voorbereid



Eigenaar zijn van hun leerproces



Elkaars talenten benutten



Denken in mogelijkheden



Veerkrachtig zijn

Curriculum dat:

V
I
S



Geënt is op de SLO doelen en
einddoelen PO



Ruimte biedt voor spelend, onderzoekend en ontdekkend leren



Veiligheid waarborgt door de inzet
van de KANJERtraining



Zich richt op de vaardigheden van
de 21e eeuw



Aandacht heeft voor de creatieve,
motorische en culturele ontwikkeling



Tijd biedt om te vieren

Een kwaliteitsstructuur :

I

Leerkrachten die:


Zorg hebben voor de leerling



Focussen op het leerproces van
de individuele leerling



Effectieve instructie geven (EDI)



Zich professioneel gedragen



Zich gedragen als Kanjer



Gesprekken voeren met leerlingen over hun leerproces



De principes van Kagan Coöperatief leren toepassen

E



Waar duidelijke richtlijnen zijn
voor groei en ontwikkeling



Waar periodiek de opbrengsten
geëvalueerd worden



Jaarlijks de verwachtingen en
ambities worden vastgesteld en
bijgesteld



Waar verantwoording afgelegd
wordt op het gebied van kwalificatie, persoonsvorming en subjectwording

Een leeromgeving
(zowel binnen als buiten)

Een directie die:



Die veilig, opgeruimd en schoon
is



Die uitdagend en leerrijk is



Waarin gebruik gemaakt wordt
van ICT



Waar ruimtes flexibel gebruikt
kunnen worden



Zorg heeft voor leerling, leerkrachten en ouders



Faciliteert



Actief informeert, leert en leidt

Ouders die:



Visionair is en in samenspraak met
team, ouders en leerling de route
bepaalt



Educatief partner zijn



Die duurzaam is



Betrokken en geïnteresseerd zijn





Waar het leren zichtbaar is

Vertrouwen heeft



Zich gedragen als KANJER





Waar iedereen welkom is

Zich gedraagt als KANJER



Geïnformeerd zijn



Waar het gezellig is



Tolerant zijn

